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Rekom endacja Zarządu w spraw ie podziału zysku za rok 2015
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 r. podjął
uchw ałę nr 01/05/2016 w spraw ie rekomendacji Zw yczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok 2015.

Podaj trzyliterow y skrót
Na skróty

Zarząd zaproponow ał następujący podział zysku:
1) kw otę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) proponuje przeznaczyć na dyw idendę dla akcjonariuszy, to
jest 0,20 zł (dw adzieścia groszy) na jedną akcję;
2) kw otę 764.808,89 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych 89/100) proponuje
przeznaczyć na zw iększenie kapitału zapasow ego.

Debiuty 2016

Jako dzień dyw idendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 7 lipca 2016 roku, a dzień 21 lipca 2016 roku jako dzień
w ypłaty dyw idendy.

Informacje o
notowanych akcjach

Podstaw a praw na: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresow e przekazyw ane w alternatyw nym systemie obrotu na rynku New Connect".
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